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Rys. 2.2.16.1. Znak A-14

W zale¿noœci od sytuacji na drodze znaki A-14 stosuje

siê ³¹cznie z innymi znakami pionowymi, poziomymi,

sygnalizacj¹ œwietln¹ lub urz¹dzeniami bezpieczeñstwa

ruchu drogowego.

Rys. 2.2.16.2. Tabliczka T-19

Znak A-14 z tabliczk¹ T-19 wskazuj¹c¹ na malowanie

znaków poziomych stosuje siê w czasie gdy na drodze

prowadzone s¹ prace zwi¹zane z umieszczaniem lub od-

now¹ oznakowania poziomego (malowanie nak³adanie

oznakowania grubowarstwowego lub taœm). Znaki A-14

z tabliczk¹ T-19 powinny byæ usuniête niezw³ocznie po

usuniêciu urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego

zabezpieczaj¹cych œwie¿e oznakowanie poziome.

2.2.17. Œliska jezdnia

Rys. 2.2.17.1.  Znak A-15

Znak A-15 „œliska jezdnia” (rys. 2.2.17.1) stosuje siê

przed odcinkami drogi, stanowi¹cymi niebezpieczeñstwo

dla ruchu z powodu zmniejszonej szorstkoœci jezdni, któ-

rej kieruj¹cy mo¿e siê nie spodziewaæ, a spowodowanej:

– zmian¹ rodzaju nawierzchni (np. z betonu asfalto-

wego na kostkow¹),

– ró¿nym czasem uk³adania nawierzchni tego samego

rodzaju,

– sta³ym lub okresowym zawilgoceniem nawierzchni.

2.2.18. Przejœcie dla pieszych

Rys. 2.2.18.1.  Znak A-16

Znak A-16 „przejœcie dla pieszych” (rys. 2.2.18.1)

umieszcza siê przed wyznaczonym na drodze przej-

œciem dla pieszych w przypadkach, gdy mo¿e nie byæ

widoczne odpowiednio wczeœnie przez kieruj¹cych

pojazdami lub ze wzglêdów bezpieczeñstwa koniecz-

ne jest ostrze¿enie o przejœciu.

Znaki A-16 umieszcza siê przed przejœciem dla pieszych

bez sygnalizacji œwietlnej na drodze, na której prêd-

koœæ wynosi powy¿ej 60 km/h, a przy innej prêdkoœci -

przed przejœciami bez sygnalizacji œwietlnej wyznaczo-

nymi pomiêdzy skrzy¿owaniami.

Szczegó³owe zasady oznakowania przejœæ dla pieszych

zosta³y okreœlone w punkcie 5.2.6.

2.2.19. Dzieci

Rys. 2.2.19.1. Znak A-17

Znak A-17 „dzieci” (rys. 2.2.19.1) stosuje siê w celu

ostrze¿enia o miejscu na drodze szczególnie uczêsz-

czanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat lub o

bliskoœci takiego miejsca. Znak umieszcza siê zw³asz-

cza w pobli¿u szkó³ podstawowych, gimnazjów,

placówek prowadz¹cych zajêcia z dzieæmi, terenów za-

baw i innych.

Znak mo¿na zastosowaæ po dokonaniu indywidualnej

oceny miejsca, wywiadów z ludnoœci¹ i obserwacji wa-

runków ruchu oraz zachowywania siê dzieci.

O koniecznoœci stosowania znaku A-17 decyduj¹ przy-

padki czêstego pojawiania siê dzieci na drodze, a nie

odleg³oœæ drogi od obiektu, do którego uczêszczaj¹ dzieci.

Pozosta³e sposoby i zasady zabezpieczenia przy drodze

miejsc szczególnie uczêszczanych przez dzieci (bariery,

³añcuchy, itp.) zosta³y okreœlone w za³¹czniku nr 4.


